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Tangoul din Argentina a prins rãdãcini
ºi în România cam în jurul anilor 1912-
1914. La început, tangoul avea o melodie
languroasã, dar în scurt timp s-a nãscut ºi
tangoul românesc care era un dans modern.
Cel care a reuºit sã lanseze primul tango
autohton de mare succes a fost Gogu
Bottea. Acest tango se intitula Tango tzigan,
care a circulat timp de decenii pe tot con-
tinentul european, în Orientul Mijlociu ºi în
America de Sud. Încã o melodie de muzicã
uºoarã româneascã a trecut hotarele þãrii
devenind ºlagãr internaþional. Deºi era
conceput pe ritm de tango-milonga, melodia
nu semãna cu alte tangouri create de com-
pozitori ai genului.

Tangoul românesc cu nota lui specificã
a luat naºtere din inspiraþia autorului con-
stãnþean Gogu Bottea, care era amator în
ale muzicii. Printre compozitorii care au mai
compus tangouri în acea perioadã, au fost:
Ionel Fernic (1901-1938), cu tangourile Pe
boltã când apare luna, Iubesc femeia,
Minte-mã, toate pe versuri proprii; Petre
Andreescu (1893-1966); studiazã la Con-
servatorul din Bucureºti cu Ion Costescu
ºi Alfred Alessandrescu, iar în paralel stu-
diazã la Facultatea de Drept din Bucureºti;
a scris reviste, texte de muzicã uºoarã pen-
tru teatrele Cãrãbuº, Alhambra, Gioconda
ºi altele. Printre tangourile de succes, amin-
tim: Sub balcon eu þi-am cântat o serenadã,
Amorul e un mic ºtrengar, Inimile noastre
se-ntâlnesc, A fost odatã o fetiþã, Cântecele
mele vântul le-a furat ºi altele. Aceste piese
au fost lansate în spectacolele Teatrului de
Revistã Cãrãbuº, în revistele Luna-
Cãrãbuº ºi Apropos Tãnase, iar mai târziu
au fost cântate cu orchestra Dinu ªer-
bãnescu; Alexandru Leon (1889-1932);
creaþia lui cuprinde muzicã de teatru, val-
suri, romanþe ºi tangouri. Printre cele mai
reuºite tangouri care s-au cântat în toatã
Europa pe unde a concertat Alexandru Le-
on, sunt: Tango l’aube, Pe unde treci, Fãrã
tine, Vis dulce, Sã nu iubeºti prea mult
femeia ºi altele. O parte din piese au fost
scrise pe texte în limba francezã; Ion
Vasilescu (1903-1960) creeazã pentru pri-
ma datã în muzica uºoarã româneascã tan-
goul-romanþã: Vrei sã ne-ntâlnim sâmbãtã
searã? Printre creatorii de tangouri, notãm
ºi pe compozitorii: Gherase Dendrino, Ni-
colae Kirculescu, Elly Roman.

Tangoul românesc.
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diferite trupe strãine în þara noastrã în peri-
oada interbelicã, ca ºi a turneelor întreprinse
de artiºtii români peste hotare, asistãm la o
modernizare a muzicii uºoare româneºti.

Tarafurile din restaurante nu mai pot sa-
tisface exigenþele unei anumite categorii de
auditori, în special tinerilor care studiau în
strãinãtate sau intelectualilor cu gusturi mai
rafinate faþã de muzica uºoarã. De aseme-
nea, mai apare o generaþie tânãrã de instru-
mentiºti care introduc în orchestrã bateria
(jas-ul sau jazz-band-ul, cum se numea în
acea perioadã bateria), apoi clarinetul, trom-
peta, acordeonul, iar, în locul þambalului,
se introduce pianul, mai târziu saxofonul
(la care cânta clarinetistul).

La început, orchestrele nu cântau piesele
orchestrate, ci cântau la unison sau la douã
voci. Magazinele de muzicã importau par-
tituri cu melodiile la modã din strãinãtate,
discuri cu ultimele noutãþi din domeniul ge-
nului uºor, care purtau eticheta muzicã de

Muzica de jazz, jazz-band-ul ºi orchestra de jazz în perioada interbelicã

Maria Tãnase Doina Badea George Grigoriu Ionel Fernic Gicã Petrescu Angela Similea Margareta Pâslaru

Începuturile muzicii de jazz,
tangoului si muzicii usoare

jazz (poate zece procente din aceste melodii
era muzicã de jazz).

Apar primele piese de muzicã uºoarã sub
influenþa ritmurilor latino-americane, prima
datã tangoul, urmeazã rumba, carioca, cu-
caracha, în perioada anilor 1939-1943 se
dansa conga, fiind dansul la modã, iar dupã
anul 1944-45 apar melodiile pe ritmuri de
samba, mambo, fox, blues, cha-cha, slow-
fox ºi altele. De asemenea, au luat fiinþã
orchestrele, care cântau muzicã de dans,
purtând numele impropriu de jazz-uri.

Prima mare orchestrã s-a lansat în anul
1932 ºi se numea Jazz-ul James Cook, care
cânta la Bomboneria-Café din Bucureºti.
Aceastã orchestrã executa melodiile or-
chestrate, care erau tipãrite sau erau or-
chestrate în þarã.

O melodie care s-a bucurat de succes a
fost Caravana de Duke Ellington, care era
orchestratã de Sicã Aronovici. Orchestra
era alcãtuitã dupã modelul celebrelor big-
band-uri.

Mai existau ºi alte orchestre aºa zise de
jazz, sub conducerea lui Elly Roman, Dinu
ªerbãnescu, Stevie Bernard ºi alþii. Aceste
orchestre promovau atât repertoriu strãin,
cât ºi melodii româneºti, într-o manierã mo-
dernã, care au lansat ºi un nou gen de cân-
tãreþ, numit diseur (termen preluat din limba
francezã). Melodia era subordonatã textului,
iar diseur-ul trebuia sã dea sens versului,
sã fie un adevãrat actor.

Printre aceºti diseuri putem aminti pe:
Cristian Vasile, Mia Braia, Elena Zamora,
Jean Moscopol. Ei sunt primii soliºti care
folosesc microfonul ºi staþia de amplificare.
Urmeazã Titi Botez, Constantin Lungeanu,
Gicã Petrescu, Petre Gusti, Nicu Stoenescu,
Dorina Drãghici.

Toþi aceºti soliºti cântau melodii strãine,
unele traduse în limba românã, prin localuri,
teatre, imprimate pe discuri de patefon, iar
apoi la Radio Bucureºti. Mai târziu încep
sã lanseze ºi piese de muzicã uºoarã create
de compozitori români.

Teatrele de revistã, prin spectacolele de
gen, au contribuit la promovarea muzicii
uºoare autohtone, a compozitorilor ºi inter-
preþilor. Dupã anul 1952, aceste instituþii
îºi schimbã denumirea în Teatre de Stat de
Estradã.

La Bucureºti, Ansamblul de Stat de
Estradã se reorganizeazã, schimbându-ºi
numele în Teatrul Satiric Muzical C.I.
Tãnase. În þarã se înfiinþeazã Teatre de Stat
de Estradã ºi Secþii de Estradã, pe lângã
diferite teatre: Teatrul de Stat de Estradã
din Deva, Teatrul de Estradã Fantazio din
Constanþa; Secþii de Estradã care funcþionau
pe lângã Teatrul Muzical din Braºov, Tea-
trul Muzical din Galaþi, Teatrul Municipal
din Ploieºti, Teatrul Al. Davila din Piteºti,
Teatrul Dramatic din Baia Mare, Teatrul Ion
Vasilescu din Bucureºti (care este mutat la
Giurgiu), Ansamblul Artistic al Armatei
Doina din Bucureºti, Ansamblul de Estrada
al Armatei din Cluj (secþie).

Dupã anul 1990, aceste teatre ºi Secþii
de Estradã îºi schimbã denumirea în Teatre
de Revistã, majoritatea secþiilor de pe lângã
teatre desfiinþându-se. Prin aceste Teatre
ºi Secþii de Revista s-au lansat majoritatea
compozitorilor, textierilor ºi interpreþilor
care au contribuit la crearea muzicii uºoare.

Sã enumerãm câteva nume: Ion Vasi-
lescu, Gherase Dendrino, Elly Roman,

Nicolae Kirculescu, Henri Mãlineanu (com-
pozitori clasici de muzicã uºoarã); Vasile
Vasilache, Emanuel Ionescu, Miºu Iancu,
Claude Romano, Marius Mihail, Aurel
Giroveanu, Radu ªerban, George Grigoriu,
Temistocle Popa, Sile Dinicu, Noru Deme-
triad, ªtefan Kardoº, Vasile Veselovski, Gelu
Solomonescu, Florin Bogardo, Richard
Bartzer, Vasile Vasilache jr., Ion Cristinoiu,
Camelia Dãscãlescu, Dan Stoian, Laurenþiu
Profeta, Paul Urmuzescu (compozitori tradi-
þionali de muzicã uºoarã); Nicuºor Con-
stantinescu, Eugen Mirea, Mircea Block,
Puiu Maximilian, Constantin Cârjan, ªtefan
Cristodulo, Nick Kanner, Nicolae Vlã-
doianu, Aurel Felea, Jack Fulga, George
Mihalache, Mihai Maximilan, Harry Negrin,
Flavia Buref, Ovidiu Dumitru, Saºa Geor-
gescu, Aurel Grigoriu, Romeo Iorgulescu,
Eugen Rotaru, Aurel Storin, George Vâlcu
(textieri); I.D. Ionescu, Elena Zamora, Titi
Botez, Joujou Pavelescu, Silly Vasiliu, Mia
Boxan, Aurel Munteanu, Nicu Stoenescu,
Petre Alexandru, Ania Bogoslava, Maria
Tãnase, Constantin Lungeanu, Ion Dacian,
Gicã Petrescu, Ion Luican, Mia Braia, Dori-
na Drãghici, Lavinia Slãveanu, Roxana
Matei, Aida Moga, Gaby Pascu, Radion
Hodovanschi, Nicolae Niþescu, Maria
Ianoli, Alin Noreanu, Florin Dorian, Victor
Bunea, George Bunea, Gigi Marga, Alla

Baianova, Mihaela Cotaru, Norocel Dimi-
triu, Trio Grigoriu (George, Angel, Cezar),
surorile Cosak, Trio Caban (George Ca-
ban, Constantin Caban ºi Puiu Deheleanu),
duetul Alexandru Jula ºi Ionel Miron, Trio
Alpin, fraþii Mentzell, sextetul vocal Vic-
toria, Doina Badea, Constantin Drãghici,
Margareta Pâslaru, Aurelian Andreescu,
Ilinca Cerbacev, Dan Spãtaru, Pompilia
Stoian, Anca Agemolu, Marina Voica, Puica
Igiroºanu, Luminiþa Dobrescu, Elena
Neagu, Lili Bulaesi, Cristian Popescu,
Mihaela Mihai, Sonia Cruceru, Graziella
Chiþu, Ilona Moþica, Corina Chiriac, Doina
Spãtaru-Olinescu, Stela Enache, Angela
Similea, Elena Cârstea, Marcel Pavel,
Monica Anghel (interpreþi).

La promovarea ºi crearea muzicii uºoare
româneºti au contribuit ºi festivalurile de
muzicã uºoarã (Mamaia, lansat în 1963,
Cerbul de Aur, Braºov, lansat în 1968), ca
ºi diferite festivaluri judeþene de muzicã
uºoarã. Radio-Televiziunea Românã ºi
casele de discuri, prin emisiunile muzicale
de specialitate ºi editarea de discuri ºi C.D.-
uri, au contribuit în mare parte la creaþia
de muzicã uºoarã româneascã ºi promo-
varea ei. Un aport deosebit la creaþia au-
tohtonã ºi-a adus ºi Uniunea Compozitorilor
ºi Muzicologilor din România, prin secþia
de muzicã uºoarã.
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